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PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO 2020/2
n.º Título Projeto:
Produção de blocos de solocimento com rejeitos de mineração
1
após rompimento da barragem de
Fundão
Desenvolvimento de crianças préescolares em instituições de
2 educação infantil: indicadores de
atrasos e de fatores de risco e
proteção
Libras, Surdez e Saúde Pública em
3
Governador Valadares
Avaliação in vitro do efeito
4 citotóxico de derivados do ácido
ursólico
Satisfação dos usuários com um
5 serviço de saúde mental de um
município do leste mineiro
Território e suas inter-relações:
6 gênero, fatores geracionais e
sociabilidades

Coordenador(es):

Endereço eletrônico

ADRIANA DE OLIVEIRA L COELHO

adriana.coelho@univale.br

BRUNA ROCHA DINIZ DE ALMEIDA

bruna.almeida@univale.br

EDMARCIUS CARVALHO NOVAES

edmarcius.novaes@univale.br

ELAINE CARLOS SCHERRER RAMOS

elaine.ramos@univale.br

ELAINE TOLEDO PITANGA FERNANDES

elaine.fernandes@univale.br

EUNICE MARIA NAZARETHE NONATO

eunice.nonato@univale.br

Periferia Central: um estudo sobre a
7 mobilidade urbana e os
EUNICE MARIA NAZARETHE NONATO
aglomerados no morro do Carapina

eunice.nonato@univale.br

8 Juventude, saúde e acautelamento EUNICE MARIA NAZARETHE NONATO

eunice.nonato@univale.br

RELAÇÃO COM O SABER E A
9 ESCOLA: um estudo com jovens em EUNICE MARIA NAZARETHE NONATO
situação de conflito escolar

eunice.nonato@univale.br

ENSINO E SERVIÇO: a enfermagem
"extendida" ao campo de práticas
10
da Vigilância em Saúde de
Governador Valadares

FLAVIA RODRIGUES PEREIRA

flavia.pereira@univale.br

Direito dos Desastres e a legislação
brasileira: um estudo interdisciplinar
das visibilidades e invisibilidades
11
jurídicas nos desastres
socioambientais (Subprojeto
Território da Mineração)

HARUF SALMEN ESPINDOLA

haruf@univale.br

Território da Mineração:
Circunstâncias históricas, espaciais e
12 socioterritoriais do desastre da
HARUF SALMEN ESPINDOLA
Samarco/Vale/BHP, de 5 de
novembro de 2015
CORPO COMO TERRITÓRIO:
13 Representações sociais sobre a
LEONARDO OLIVEIRA LEÃO E SILVA
amputação
Epidemiologia molecular de genes
de resistência de isolados clínicos
14
LIVIA TAVARES COLOMBO
de hospitais de Governador
Valadares

haruf@univale.br

leonardo.silva@univale.br

livia.colombo@univale.br

Processo ecológico de produção
15 de ácidos orgânicos a partir de
derivados de cana de açúcar

16

17

18

19

20

Uso de inoculante contendo
bactérias solubilizadoras do fósforo
visando a redução do uso de
agroquímicos no campo
Conversando com a cidade:
Cartografia de territórios educativos
em 03 bairros de Governador
Valadares
Relação com o saber e a
educação ambiental: uma
pesquisa com estudantes em tempo
integral
Envelhecimento, saúde e direito à
cidade: percepção de idosos
quanto a acessibilidade e
mobilidade no espaço urbano
Vivências maternas em torno da
sífilis congênita: um estudo a partir
da perspectiva territorial

LOURIMAR VIANA N F DE SOUSA

lourimar.sousa@univale.br

MARCOS GLEIDSON P DOS SANTOS

marcos.santos@univale.br

MARIA CELESTE REIS F DE SOUZA

maria.celeste@univale.br

MARIA CELESTE REIS F DE SOUZA

maria.celeste@univale.br

MARIA TEREZINHA B VILARINO

maria.vilarino@univale.br

MARILENY BOECHAT F BRANDAO

marileny.brandao@univale.br

Caracterização do mecanismo de
ação da atividade anticriptocócica
21 da sub-fração da fração acetato
MÔNICA MARIA DE ALMEIDA
de etila das folhas de Xylosma
prockia (Turcz.) Turcz. (Salicaceae)
22

UNIVALE: Memórias, identidades e
histórias de vida

monica.almeida@univale.br

PATRICIA FALCO GENOVEZ

patricia.genovez@univale.br

O patrimônio material e imaterial e
seu diálogo com a paisagem
cultural na microrregião de
Governador Valadares:
23
pertencimento, cultura e ambiente
após o rompimento da Barragem
de Fundão (Samarco/BHP
Billiton/Vale)

PATRICIA FALCO GENOVEZ

patricia.genovez@univale.br

Análise espaço-temporal da
endemia hansênica no município
24 de Governador Valadares, Minas
Gerais, Brasil, no período de 2010 a
2020

PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARCAL

pedro.marcal@univale.br

Avaliação de células tronco
25 mesenquimais frente à exposição
do Mycobacterium leprae

RAFAEL SILVA GAMA

rafael.gama@univale.br

Impacto da degradação ambiental
26 sobre as formigas de áreas ciliares
RENATA BERNARDES FARIA CAMPOS
no Médio rio Doce

renata.campos@univale.br

Matas ciliares do médio Rio Doce:
importância das formigas e da
27
biomassa da serapilheira após
impacto do rejeito de mineração

RENATA BERNARDES FARIA CAMPOS

renata.campos@univale.br

Famílias transnacionais: novas
28 características da migração
contemporânea

SUELI SIQUEIRA

sueli.siqueira@univale.br

Território, migração e saúde. A
circulação das doenças entre
29
SUELI SIQUEIRA
origem e destino. (Leste de Minas
gerais e EUA)
Território, Migração e saúde. A
circulação das doenças infecto30 contagiosas e crônicas entre origem SUELI SIQUEIRA
e destino. Leste de Minas Gerais e
EUA.
Avaliação imunológica e nutricional
de crianças com idade escolar
31 portadoras de infecções
THALISSON ARTUR R GOMIDES
parasitárias em municípios do
médio Rio Doce

sueli.siqueira@univale.br

sueli.siqueira@univale.br

thalisson.gomides@univale.br

